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Innholdet i programplaner og/eller studieretningsplaner 
I henhold til ”Forskrift om studier og eksamener ved UiO”, § 3.3, skal en programplan omfatte faglige krav, struktur og innhold, undervisning, eksamen og særskilte forhold tilknyttet studieprogrammet. Alle programplaner skal videre ha tilgjengelig informasjon om etablering, endring og nedlegging av studieprogrammet. Innholdet i programplanen skal sikre at studiet er beskrevet på en slik måte at det sammen med emnebeskrivelsene dekker kravene som er satt i ”Forskrift om studier og eksamener ved UiO” og i ”Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning”.

Master’s Programme in Media Studies – HFM2-MVIT (disipline)
Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram 
Da studieprogram vedtas ordinært opprettet av Universitetsstyret mens programplanen vedtas og endres av fakultetsstyret/nivået er det forskjeller her i f. eks. dato og vedtaksorgan.

Dato
Saksnr.

Vedtaksorgan
Fra semester
Vesentlig endring av studieprogram
(obs rapportering til Univ.styret) 
Dato
Saksnr.
Vedtaksorgan (obs rapp)
Fra semester
Ansvarlig fakultet 

Ev samarbeidende fakultet

Ev samarbeidende institusjon, nasjonalt/intern. spes ved fellesgrader

Vedtaksorgan

Vedtak mht vedtak og endring av programplan
Vedtak/Fastsettelse av programplan
Dato
Saksnr.

Vedtaksorgan
Fra semester 
Endring av programplan
Dato
Saksnr.

Vedtaksorgan
Fra semester 
1. Studieprogrammets nivå, omfang og mål
Forklaring
Studieprogrammets navn
Media Studies
Studieprogrammets nivå 
Master’s Degree Programme (2 year)
HFM2-MVIT - 580 
Studieprogrammets omfang
120 studiepoeng
Ev grad som kan oppnås 
Master of Philosophy in Media Studies 

Ev begrensninger ved ekstern utd/ny grad
Det er ingen spesielle krav til omfang avlagt ved UiO eller til ny grad utover Forskrift for studier og eksamener ved UiO §§ 2.7.1-2 og 2.8.1-2.

Finansiering av studieprogrammet
Ren KD finansiering 
Mål for studieprogrammet
The aim of the programme is to provide knowledge and understanding of research, approaches, theories and methodologies within media studies. The students are expected to develop a critical understanding of other research projects.
2. Opptak til studieprogrammet
Forklaring
Opptakskrav 
The Master's Degree is based on a successfully completed Bachelor's Degree of at least 3 years' duration beyond the minimum requirements for matriculation at a Norwegian institution of higher education. In addition applicants must document their proficiency in the English language. The Bachelor's Degree should include at least 1 1/2 year of media and communication studies.
 
Søknadsfrist for opptak
Application deadlines and forms: 
December 1 for Quota Programme applicants 
February 1 for self-founding applicants 
15. april and 15. october for students with residence permit.
Opptaksfrekvens
1 gang per år for kvote- og selvfinansierende studenter
2 ganger per år for studenter med oppholdstillatelse.
Målgruppe for studieprogrammet
Studenter med en bachelorgrad (cand.mag grad) med fordypning i medievitenskap eller fordypning i annen mediefaglig utdanning.

3. Innhold og struktur i studieprogrammet
Forklaring
Innhold i studieprogrammet
The Master Programme in Media Studies is a specialized, interdisciplinary, post-graduate degree offered by the The Faculty of Humanities and The Department of media and Communication.

The Programme has a main focus on media, democracy and development from an international comparative perspective. However, courses are also offered within a broader field such as popular culture, cultural studies, TV-theory, film studies and digital media. Studying the media calls for interdisciplinary perspectives from both the social sciences and the humanities.
The Programme provides an understanding of different appropriate qualitative and quantitative research methodologies deriving from both the humanities and the social sciences; theories of media, their distinctive aesthetic character, social functions and meaning in a global world; theories of development and social change in relation to culture, social identity and democracy.
Oppbygging av studieprogrammet

The master programme comprises course work, made up of 60 credits, and a research thesis of 60 credits.

About the master thesis
The master thesis should be an independent research work of approx. 100 pages. The students are expected to start working on their theses already in their first semester.
In the first semester they should start working on the thesis. Defining the approach, looking up literature and submitting project description for approval. They continue their work the second semester where literature, research design, empirical data and analytical terms will be their main focus. The work has to be approved by a tutor. In the third and forth semester the emphasis will be laid on the methodological part of the thesis as well as presentations of part of or whole chapters in either tutorials or in individual supervisions.
Students may choose to submit a master thesis in a form of dissertation MEVIT4090 - Master Thesis or a practical-theoretical master thesis MEVIT4990 - Master Thesis practical 

About the course work
It is expected that the students shall acquire research competence through their study. Then it is important that the optional course work supports the topic and problem of the master thesis.
From autumn 2004 there will be two obligatory courses MEVIT4000 - Master’s thesis seminar and MEVIT4900 - Trial lecture, academic presentation of media studies 
The 40 credits of optional course work may be build up in several ways: 
courses offered by the Department only, or in combination with courses offered by extarnal Departments/institutions 
a combination of courses, conference attendance and work as a research assistant 
a combination of courses offered by the Department, conference attendance and self-composed courses 

The optional courses can be offered by the Department of Media and Communication or it can be an external course, offered by other Departments or institutions, relevant for the master programme.
The Department is also offering a six-weeks master course relevant for all master students in collaboration with The International Summer School at the University of Oslo.
The teaching and assessment will vary according to the different courses. Primarily the form of teaching will be given as lectures and seminars while the assessments will be given as papers. The self composed course, conference attendance and work as research assistant requires that the students work independently under supervision.

Organisering av studieprogrammet 
Programmet kan tas på deltid, men enkelte emner kan kreve obligatorisk deltagelse.
Programmet er et ordinært studium. 
4. Undervisningstema
Forklaring
Undervisning og læringsformer

Undervisningen på emnene er primært forelesninger og seminargrupper. Noen emner kan være praktisk/teoretiske og disse vil bestå av en praksisdel hvor IMK står for veiledning/undervisning. 
Masteroppgaven har primært veiledning, individuell/gruppe, som undervisningsform. Studentene har en praktisk/teorietisk masteroppgave som mulighet. Den består av en praktisk produksjon, som studentene må stå for selv samt en teoretisk del, som de får veiledning i skrivingen av. 
Undervisningsspråk
Engelsk
Obligatoriske forhold i undervisningen
Se hvert enkelt emne.

Undervisningssted
Angi undervisningsstedet når det ikke er UiO i Oslo.
5. Eksamenstema
Forklaring
Eksamens- og vurderingsformer 
Obs! Særskilte forhold som gjelder eksamen 
Eksamensformene på masteremnene er primært semesteroppgave. Det obligatoriske emnet MEVIT4900 Prøveforelesning, faglig formidling av medievitenskap har muntlig som eksamensform.
Faglige krav for å kunne avlegge eksamen
Beskrive hva som må være avlagt av tidligere eksamener i studieprogrammet for å kunne komme videre i det der dette er viktig eller felles for studieprogrammet.
Eksamensspråk 
Normalt gjelder at eksamensoppgavene er på bokmål og/eller nynorsk slik kandidatene har valgt, og at kandidatenes besvarelser skal være på norsk, dansk eller svensk dersom ikke annet er angitt i emnebeskrivelsen. I fremmedspråkemner kan eksamensoppgaver være på det aktuelle språket med tilsvarende krav for eksamensbesvarelsene.
6. Karaktersystem, sensur og vitnemål

Karaktersystem
Alle emner blir vurdert med bokstavkarakterene A-F hvor F er stryk.

Sensorordning
Alle emner som det avlegges eksamen i ved Det humanistiske fakultet, sensureres i henhold til Retningslinjer for sensur ved Det humanistiske fakultet. Blant annet skal alle emner (unntatt muntlig eksamen som ikke skjer i undervisningssituasjoner med andre studenter tilstede, masteroppgaver og klager) sensureres av en intern bedømmersensor. En ekstra intern bedømmersensor får til sensur alle besvarelser vurdert til F/ikke bestått, alle besvarelser som ligger tett opptil F/ikke bestått, samt noen andre. Muntlig eksamen (unntatt i undervisningssituasjoner med andre studenter til stede) vurderes av to interne bedømmersensorer. Masteroppgaver og klager sensureres av to bedømmersensorer hvorav en skal være ekstern. Avlegges emner ved andre fakulteter, gjelder reglene ved disse.

Vitnemål og Diploma Supplement
- Teksten som skal stå på vitnemålet (nederste tredjedel av s. 2):
Innhold, oppbygning samt læringsutbytte og kompetanse, se Mål under pkt 1 ovenfor.
Angi om teksten er helt eller delvis felles for studieretningene i et studieprogram.
- Diploma supplement. Forkortet utgave av vitnemålsteksten.
7. Kvalitetssikring

Evalueringsordning knyttet til studieprogrammet
Jf UiOs system for kvalitetssikring av utdanningene
Studieprogrammene leverer årlig en rapport om studiekvalitet for foregående studieår der gjennomføringsdata og resultatene fra deltakerevaluering inngår i materialgrunnlaget. Studieprogrammene underkastes periodisk evaluering med fire års mellomrom etter prosedyre fastsatt av rektor der blant annet programmet selv i sin egenvurdering og et eksternt evalueringspanel i sin evalueringsrapport skal komme med en tilråding om programmets videre drift. Den periodiske programevalueringen skal foretas hvert 4. år, første gang 2008/2009.



Ordning for tilsynssensor
HF har ikke tilsynssensorer for programmene, men tilsynssensorer organisert etter institutt og fag.


